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REABILITAÇÃO
Atividade com animal é baseada no movimento que a criança precisa realizar e os circuitos são avaliados dentro da necessidade de cada, coordenação motora ou fala

Gefron ministra Cãominhar
na reabilitação de pacientes
Foto: Hérica Teixeira

Em Cáceres, o “Projeto Cãominhar”, (Gefron/Prefeitura) com os
cães Quipe, Gaia e Pink, auxiliam nas atividades de reabilitação de
pacientes com autismo e paralisia cerebral. A adestradora, policial civil,
Vanessa Miranda de Paula, relata que a melhora das crianças assistidas no
Centro de Reabilitação local, foi notada, defendendo uma avaliação de
todos que atuaram neste período. Página 03

BOLAS PARADAS

Goleiro calou torcida da
Fera em pleno Geraldão
Foto: Maycon Castioni

Uso do animal na fisioterapia deixa o ambiente mais animado

ENCONTRO EM CÁCERES

Senar traz na primavera
as donas do pedaço rural

Torcida marcou presença apoiando a Fera, penalizada nos chutes livres

Não foi dessa vez e o Cacerense vai ter de amargar mais um ano
longe da elite do futebol mato-grossense, depois de perder nas penalidades
máximas em pleno Estádio Geraldão, domingo último em decisão de vaga
com o caçula Nova Mutum. Foram dois jogos, dois empates e na decisão
final em cobranças de pênaltis, o goleiro visitante Gabriel, acabou com o
sonho da torcida Bicho do Mato. Página 07

Foto: Arquivo

Em setembro o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural de Mato Grosso
(Senar-MT), em parceria com os
Sindicatos Rurais realizam mais de mais
de 40 ações do programa Mulheres em
Campo, em nove municípios de Mato
Grosso. Na região de fronteira com a
Bolívia, além de Cáceres, o evento será
realizado em Araputanga e Vila Bela da
Santíssima Trindade.

SAPECOU GERAL

Churrasco de tatu levou
casal armado pra cadeia
Página 05
VOZES DO ALÉM

Queimou matagal cumprindo
ordem prá expulsar o capeta

As donas do Pedaço, chegam
com tudo à região no próximo mês

Página 04

Página 05

ÁGUA DO JOELHO

CHUVICA DE INVERNO

Bêbado preso na contramão
urinou na frente do soldado

Em Cáceres chove e não
molha depois de cem dias

Página 04
LAR–DOCE-LAR

Foto: JCC

Depois de mais de três meses sem nenhuma
chuva em Cáceres e região, voltou a chover
ontem discretamente na cidade, com registro de
pancadas isoladas entre 4h e 6h, aquelas tipicas
mangas que não chegam a deixar poças nas ruas.
Os dados do Inpe, apontam nesta semana, a
umidade relativa do ar, variante entre 50% e
20%, com mínima de 21°C e máximas de até
38°C.

Ladrão procurado volta
pro pote cheio de broncas
Página 04

Pancadas isoladas de chuva não
chegou a empossar águas nas ruas

Página 03
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QUADRILHAS
Último levantamento feito semana passada,
mostra que 50 deputados federais
respondem hoje a processos criminais na
Justiça, ou seja, 10% do total de
parlamentares na Câmara (513). São, ao
todo, 95 processos, (apenas um dos
deputados responde a 30 ações, quase 1/3 do
total). O leque de crimes pelos quais os
deputados são réus na Justiça é variado: vai
desde calúnia, injúria, difamação, corrupção
e falsidade ideológica até furto, estelionato,
lesão corporal e tortura. Viu só como a gente
tá mal de empregado?
QUESTÃO DO BODE
Muito se associa a maçonaria à figura do
bode, a loja do bode, etc e tal, mas na
verdade, o bode não é símbolo maçônico. É
símbolo de bode expiatório e isso tem a ver
com o Velho e o Novo Testamentos. Na
Maçonaria, o bode lembra as fogueiras da
inquisição e milhares de vidas arruinadas no
decorrer dos séculos, a lembrança de
sombras tenebrosas para o maçom.
Modernos maçons condenam o uso da
imagem do bode, pois essa imagem é
desnecessária ao cumprimento da missão da
Ordem, afinal, foi por causa desse símbolo
que milhares morreram.
PORQUE LOJA
O local de reunião dos maçons é chamado de
"Loja" por adaptação latina da palavra
Lodja, que em escocês (a Maçonaria
especulativa surgiu na Escócia) significa
oficina" ou "local de trabalho". Muitas
palavras da nossa língua são adaptações" de
palavras de outras línguas. A Maçonaria,
por definição oficial, é um peculiar sistema
de moral velado por alegorias e ilustrado por
símbolos.
PÉS NO CHÃO
Quem conheceu as estruturas do
Luverdense, o Passo das Emas, vestiários,
sala de musculação, nutricionista, como
presenciamos quando militamos na
imprensa em Lucas do Rio Verde, nem
acredita que o time caiu pra última série do
Brasileiro. Da B, prá C e agora na D de
Desespero, o LEC cometeu acreditamos, um
grave erro, gastou muito pra galgar a série A
das feras e faltou bereré; que sirva de
exemplo pro Cuiabá e demais clubes, afinal,
futebol é grana, planejamento, pratas da casa
e pé no chão, senão, roda mesmo, como o
Verdão, dançou depois dos 17 jogos na série
C, apenas uma vitória, 10 empates e seis
derrotas, com 13 pontos ganhos, na vicelanterna e rebaixamento.
CACHORRADA
Dez cães auxiliam as ações do Gefron na
segurança pública da faixa de fronteira entre
Brasil e Bolívia. A unidade canina, foi criada
em outubro de 2013 e regulamentada em
novembro de 2014. Os cães atuam em três
frentes: faro de drogas, busca e resgate e
captura, abordagens de guarda. Os cães
farejadores são os mais empregados nas
ações policiais. E conforme matéria na
página 3 desta edição, são utilizados também
em sessões de fisioterapia para salvar vidas.
BOMBEIROS 55 ANOS
Em tempo, os nossos parabéns aos
aguerridos homens do fogo, os Bombeiros,
pelos 55 anos de fundação do Corpo de
Bombeiros Militar de MT, comemorados
ontem, (19), no Quartel do Comando Geral
da instituição, com presença da tropa e de
autoridades convidadas. Na ocasião foi
inaugurado o Memorial Histórico do
CBMMT e a solenidade contou com o Corpo
Musical do CBMMT.

Saúde é um direito do cidadão e
dever do Estado, pelo menos o que prevê
há 31 anos, a Constituição Federal de 1988
no título destinado à ordem social e nessa
perspectiva, a Carta Magna, no seu Art. 6º,
estabelece como direitos sociais
fundamentais a educação, a SAÚDE
(grifo nosso), o trabalho, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância.
No nosso destaque, o mencionado
artigo 196, reconhece a saúde como
direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e
recuperação. Neste contexto, o SUS –
Sistema Único de Saúde -, e, aqui,
inserimos o parecer de um dos mais
renomados médicos do país,
Drauzio Varella, para o qual, sem o
SUS, é a barbárie, e quem viveu na época
pré-SUS, não pode deixar de concordar
com esta afirmação. Apesar de deficitário,
o SUS ainda é a chance de se evitar e as
vezes, adiar a morte do paciente pobre.
Nos anos 70, só os brasileiros com carteira
assinada tinham direito à assistência
médica, pelo antigo INPS, os demais que
se virassem com os chazinhos,
benzimentos, favores demédicos
solidários, (felizmente a maioria sempre
foi) ou morressem no abandono da vida
miserável.
Felizmente dois anos após a
promulgação da CF/88, em 1990, o
Congresso Nacional aprovou a Lei
Orgânica da Saúde, detalhando o
funcionamento do sistema e instituindo os
preceitos que seguem até hoje.
Pouquíssimos têm consciência de
que o SUS é o maior e mais democrático
programa de distribuição e geração de
renda do país, pois ao curar um
trabalhador, devolve-o à mão de obra
serviçal, ao mercado de trabalho, ao ganho

e consumo, consequentemente, ao
pagamento de impostos. Mas e sempre
tem um mas, nem todos pensam assim,
veja o caso do atual Ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, decidido
provocar o Congresso a defender o fim da
gratuidade universal do SUS, alegando a
situação crônica de subfinanciamento do
sistema, agravada desde a aprovação da
Emenda Constitucional 95, uma das
ultimas maldições do governo anterior,
que congelou por 20 anos os
investimentos sociais, como se pudesse
congelar gastos em saúde pública.
Inadmissível qualquer alegação
sobre contenção a gastos na saúde pública,
já tão sacrificada, com falta de remédios,
filas quilométricas a guiza da carência de
médicos, agora falar em cobrar consultas,
é o fim da picada, amigos, é um deboche,
uma chacota no trabalhador que paga
cerca de 40% de tudo que ganha e gasta em
impostos. Cediço, que o SUS é

administrado de forma tripartite,
com recursos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Se o orçamento do Governo
Federal repassado para o Ministério da
Saúde gira em torno 101 bilhões de reais,
apenas em sete meses e 18 dias (dados de
sábado 18/agosto/2019 - 15h16) a gente já
tinha pago em impostos ao Leviatã, R$ 1
trilhão e R$ 554 bilhões e alguns trocados.
Veja o leitor que a crise, se é que ela existe
no erário, não é culpa nossa e sim, de quem
gasta mal aquilo que nos sangra no dia a
dia via impostos. Então, gente, somente
uma mente doentia, poderia ter uma ideia
imoral e ilegal, de defender cobrança no
atendimento do SUS, como bem disse
Drauzio Varela, devemos defender o SUS
e nos orgulhar da existência dele, afinal, a
gente já paga e muito, pelo pouco que ele
nos dá em troca, imagina, pagar por um
direito que a Carta Magna nos assiste, não
dá, né?

Pedreiros no Clube do Bolinha
Hoje se comemora o Dia do
Maçon, cuja parte da história da ordem
pode está relacionada com seu nome:
Maçonaria significa pedreiro. A Ordem
dos Maçons Livres e Aceitos é uma
sociedade secreta, mas aberta a homens
de todas as religiões, só não são aceitos
ateus e, como uma espécie de Clube do
Bolinha, não aceita mulheres. Para fazer
parte da Loja Maçon, o indivíduo deve
crer em Deus e ter uma conduta ética e
honesta.
Não pode contar o que ocorre nas
reuniões e nem se identificar como
Maçon para as outras pessoas, conforme
bem explica o teólogo Inocêncio de
Jesus Viegas, assessor do Grande
Oriente Brasileiro, uma das maiores
associações maçônicas do país.
O nome vem do francês maçon,
que quer dizer pedreiro. A organização
surgiu na Idade Média, época de grandes
construções em pedra, como castelos e
catedrais, a partir de uma espécie de

embrião dos sindicatos: as
chamadas corporações de ofício.
Nelas se reuniam os
trabalhadores medievais, como
alfaiates, sapateiros e ferreiros, que
guardavam suas técnicas a sete chaves.
Os pedreiros, em especial,
viajavam muito a trabalho. Por isso
tinham uma certa liberdade, ao contrário
dos servos, que deviam satisfação ao
senhor feudal caso quisessem deixar
suas terras, daí vem o nome original
maçonaria livre, ou freemasonry em
inglês.
Após o final da Idade Média, a
maçonaria passou a admitir outros
membros, além de pedreiros.
Transformou-se, assim, em uma
fraternidade dedicada à liberdade de
pensamento e expressão, religiosa ou
política, e contra qualquer tipo de
absolutismo.
Tanto que a organização teve
forte influência nos bastidores da

EXPEDIENTE

Revolução Francesa e da
independência dos Estados Unidos.
Aqui no Brasil participou decisivamente
da abolição da escravatura, da
Independência e da proclamação da
República.
O símbolo da maçonaria remete
aos instrumentos dos trabalhadores que,
na Idade Média, dominavam as técnicas
de construção em pedra, por exemplo, o
compasso, que desenha círculos
perfeitos, representa a busca da
perfeição pelo homem, a letra G, no
centro de tudo, vem de God, “Deus” em
inglês. Para os maçons, o Grande
Arquiteto do Universo e o esquadro, que
forma ângulos retos, lembra que o
homem deve levar uma vida igualmente
reta: ética e honesta.
Aos maçons de Cáceres, sem
distinção, respeitando a discrição de
todos, a minha saudação pela data.
***___Compilado por Rosane
Michelis, jornalista, pesquisadora,
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GEFRON/CÃOMINHAR

Com pouco mais de um ano Projeto Cãominhar passará por reavaliação com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionista e psicólogos com policiais do Gefron

Projeto usa cães na reabilitação
de autismo e paralisia cerebral
E
Assessoria c/ Redação

Foto: Hérica Teixeira

ra para ser mais um dia de
fisioterapia e
fonoaudiologia para
quatro, das seis crianças que
integram o “Projeto Cãominhar”,
do Gefron em Cáceres, mas a
última quinta-feira (16) foi
motivo da felicidade para as
crianças, se resumindo em três
nomes - Quipe, Gaia e Pink, cães
do grupamento que auxiliam nas
atividades de reabilitação de
pacientes com autismo e paralisia
cerebral.
A primeira a chegar,
Michelly Manuely Cacimiro de
Almeida, foi diagnosticada com
autismo leve. A mãe Erineia
Aparecida Cacimiro de Almeida,
moradora do município de Rio
Branco disse que antes da
interação com os animais, a filha
falava pouco, mas o projeto
proporcionou muitas coisas boas
para ela. “Antigamente ela tinha
muito medo de animais. Agora
ela perdeu o medo e ainda repete
com outros animais o que faz nas
aulas,” pontuou.
Michelly é uma das

da necessidade de cada
um, seja ela coordenação motora
ou fala”. Ainda segundo a
profissional, a utilização do
animal na fisioterapia deixa o
ambiente mais animado.
Nascido com 36 semanas
e com parte do cérebro
paralisado, Felipe Souza da Silva,
10 anos, não se abate com a
limitação física. A mãe, Janine

CANA NO TARADO

Estuprador fugiu, voltou pra
Cáceres e acabou no xilindró

Da Redação
Utilização do animal na fisioterapia deixa o ambiente mais animado

crianças atendidas pelo
Centro de Reabilitação do
município de Cáceres, uma
parceria Gefron/Prefeitura,
utilizando-se cães em sessões de
fisioterapia, realizadas uma vez
por mês.
Quase 1.100 pessoas,
entre crianças e adultos, fazem
terapia na unidade de saúde. A
professora Kallen Cristina Rocha

Ramos, 10, que é só
elogios para a reabilitação da
criança.disse que o filho teve
diagnóstico de autismo moderado
quando tinha pouco mais de três
anos de idade.
Uma das fisioterapeutas
da unidade explica que a
atividade com o animal é baseada
no movimento que a criança
precisa realizar. “Os circuitos que

CHOVE NÃO MOLHA

Chuvica após mais de três
meses, só espantou fumaça

Da Redação

D

epois de mais de três
meses sem nenhuma
chuva em Cáceres e
região, voltou a chover ontem
discretamente na cidade, com
registro de pancadas isoladas
entre 4h00 e 6h00, aquelas tipicas
mangas que não chegam a deixar
poças nas ruas. Além de Cáceres,
também choveu em Cuiabá,
Salto do Céu e Nossa Senhora do
Livramento.
Assim como na capital de
Mato Grosso, em Cáceres o
último registro de chuva segundo
o Instituto Nacional de

Aparecida de Souza, disse
que o filho já adquiriu mais
firmeza desde o início da
atividade com o animal.
A adestradora e policial
civil, Vanessa Miranda de Paula,
disse que a melhora das crianças
foi notada, mas é preciso ter uma
avaliação de todos que atuaram
neste período.

Meteorologia (Inmet), foi
no dia 9 de maio e de acordo com
especialistas, apesar das frentes
frias que deixaram alguns dias
nublados, o chuvisco da
madrugada de ontem, não deixou
acúmulo suficiente para registro
pluviométrico, sendo mais uma
chuvica pra espantar as fumaças
de queimadas e poeira das ruas
periféricas.
Para as pessoas mais
idosas quando chegava o mês de
agosto, aquele calor da época, os
comentários começavam a surgir;
no dia 19 de agosto vai cair
Foto: Sugestiva

“aquela chuva” a “chuva
do caju”, e no dia 19 chovia e,
chovia o suficiente para brotar
nos cajueiros as primeiras flores e
em poucos dias os frutos.
A que caiu ontem em
Cáceres ficou bem distante da
folclórica chuva do caju, não
havendo previsão de chuva para
os próximos dias e com isso, o
tempo seco e a baixa umidade
devem predominar durante a
semana.
Os dados do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), apontam nesta semana, a
umidade relativa do ar, variante
entre 50% e 20%, sendo que os
termômetros devem registrar
mínima de 21°C e máximas de até
38°C.

U

m homem foragido da
Justiça acusado de
estupro de vulnerável,
foi preso pela Polícia Judiciária
Civil, na última sexta-feira (16),
no município de Cáceres. A ação
foi deflagrada pela Delegacia
Especializada de Defesa da
Mulher, Criança e Idoso de
Cáceres, em cumprimento a
mandado judicial.
O suspeito estava com a
ordem de prisão preventiva
decretada pela Justiça local,
acusado de estupro de vulnerável
contra uma criança de 7 anos.
Conforme apurado, a
vítima tinha o costume de ficar na
casa da mãe do suspeito, ocasião
em que o mesmo aproveitava da
situação e praticava os abusos,
ocorridos por diversas vezes.

Em entrevista a vítima
revelou que o suspeito passava as
mãos em sua região genital, e o
ato lhe causava dor.
No decorrer das
diligências a Polícia Civil, por
meio da DDM-Cáceres,
representou pelo pedido de prisão
preventiva do investigado, o qual
ao desconfiar do andamento das
investigações acabou fugindo da
região.
No entanto, na sexta-feira
(16), após informações que o
procurado estaria na cidade, os
policiais civis da DDM-Cáceres
lograram êxito em prender e dar
cumprimento ao mandado
judicial de prisão.
Após ser conduzido e
interrogado, o preso foi colocado
à disposição do Poder Judiciário.
Foto: Ilustrativa

Ao ser preso acusado de estupro teme pelo julgamento na cadeia

Chuva não chegou a incomodar aqueles que saíram mais cedo de casa
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SAUDADES DO POTE

Meliante há mais de 10 anos, vários processos, idas e vindas ao cadeião, estava morgando, mas estourou uma bronca e o mandado premiado, direto pro cadeião

Assaltante premiado cheio
de bronca volta pro cadeião
U
Da Redação

Foto: PM/MT

m assaltante foragido da
Justiça de Mato Grosso
foi preso pela Polícia
Judiciária Civil, no final de
semana Comodoro, durante ação
para cumprimento de mandado
de prisão.

Com extensa ficha
criminal, o meliante Pedro
Nicolau Teixeira, conhecido
como “Pedrinho”, estava com a
ordem judicial de prisão
decretada pelo Poder Judiciário,
desde o mês de janeiro de 2012.

Segundo registro policial,
Pedrinho havia saído
recentemente da cadeia. Ele
também possui antecedentes
criminais registrados nas cidades
de Pontes e Lacerda e Comodoro,
nos anos de 1999, 2007, 2008 e

CÚMULO DO ABSURDO

Detido bêbado na contramão
baixou calção e urinou na rua
Da Redação

N

a madrugada da última
sexta-feira (16), policiais
militares prenderam um
motorista, identificado como
Maicon da Silva Sales, 23, que
estava embriagado conduzindo o
veículo Volkswagem Gol branco de
placas AKY-7906, na contramão de

direção pela Avenida Municipal
esquina com o Banco do Brasil, no
centro de Pontes e Lacerda. Quando
o suspeito invadiu a preferência em a
alta velocidade desrespeitando a
sinalização de trânsito, ele foi
abordado pelos policiais, tendo
Maicon confessado aos PMs, que
Foto: 12º C.R/PM

Maicon ficou de costas pro flash da PM e de frente pro pote

realmente havia ingerido bebida
alcoólica, sendo orientado a esperar
a chegada do aparelho de bafômetro
para realização do teste etilométrico.
Como demorou alguns
minutos, o bebum arriou a bermuda e
ali mesmono meio da rua, começou a
urinar diante da presença dos
policiais, que realizaram a
advertência pelo ato. ainda urinou na
rua diante da presença dos policiais
que aguardavam a chegada do
aparelho de bafômetro para a
confecção do auto de infração.
Maicon,foi levado ao
plantão da Del Pol da cidade,
constatado o teor alcoólico de 0,96
Mg/L de álcool no sangue e deverá
responder além de direção perigosa e
embriaguez ao volante, também por
ato obsceno, por ter urinado na rua.
O veículo foi entregue a
Gerson da Silva Sales, irmão so
abusadinho que com certeza deve ter
pago fiança ao mano e ficou na posse
do veículo, por estar com o
documentos em dias, e devido a
indisponibilidade de pátio da
Delegacia Municipal.

Pedro Nicolau Teixeira, o Pedrinho, de volta ao cadeião

2009, pelos delitos de
tráfico de drogas, porte ilegal de
arma de fogo e roubo.De posse do
mandado de prisão, os policiais
civis lograram êxito em localizar
e prender o suspeito em
Comodoro. Após cumprimento
do mandado, Pedro Nicolau
Teixeira foi conduzido até a
Delegacia de Polícia, para as
providências necessárias e
posteriormente levado para
Cadeia Pública de Comodoro,
ficando à disposição da Justiça.
Conforme apurou a
editoria de polícia do Correio

cacerense, Pedro Nicolau
Teixeira, vulgo “Pedrinho em
setembro de 2009 juntamente
com seu irmã Marcos Nicolau
Teixeira, havia sido preso em
Juina ao agredir um cidadão no
município de Castanheira,
provavelmente para roubar, pois
já naquela época, registrava fuga
da cadeia de Comodoro e estava
procurado por roubo a mão
armada.
Recambiado à sua bronca
de origem, puxou uma cadeia,
saiu pra rua, mas o patuá deu cana
e ele voltou pra cheirosa.

VOZ SUPERIOR

Lascou fogo no parque com
ordem de expulsar o capeta

PM/MT c/ Redação

U

ma mulher de iniciais A.F.O,
44, foi presa em flagrante
pela Polícia Militar por
provocar um incêndio na região do
Parque Serra do Patrimônio, em
Pontes e Lacerda, na tarde da última
sexta-feira (16). A suspeita com
sinais aparentes de transtorno
mental, justificou a ação dizendo
obedecer ordens estranhas que
vinham do alto, inclusive segundo
populares, ela já teria sido vista
provocando outros incêndios na
região.
Os policiais chegaram até a
piromaníaca, após moradores
acionarem o 190, deslocando-se até
o topo da Serra do Patrimônio,
próximo às antenas de transmissão,
em tempo de flagrar a tal fulana
ateando fogo naquela área verde. Ao
ser questionada sobre o motivo do
incêndio, a mulher revelou que
estava obedecendo ordens do “todo
poderoso” para tirar o capeta do
local. A Polícia Militar chamou o
Corpo de Bombeiros para conter o
fogo, que acabou se alastrando na
floresta, mas finalmente foi

debelado. Desde o início da
última semana, Pontes e Lacerda
vinha registrando constantes
incêndios em áreas verdes, em torno
de 12 focos e após a prisão da
fogueteira, agora a policia vai apurar
quantos focos ela já
provocou,suspeitando que a dita
cuja seja autora de pelo menos

Os policiais conduziram a
mulher à delegacia algemada apenas
para preservar a integridade física na
viatura e na delegacia, ela ficou
detida enquanto a policia aguardava
o comparecimento de algum familiar
para tomar as providências cabíveis,
comprovando-se os
transtornos
mentais.
Foto: PM/MT

Fogueteira A.F.O, queria expulsar o capeta incendiando matagal
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DONAS DO PEDAÇO

Programa inclui cinco encontros,dentre eles, o de desenvolvimento pessoal, indicadores de viabilidade e comercialização e o de desenvolvimento pessoal

Cáceres sediará em setembro
edição de Mulheres em Campo
Assessoria

Foto: Arquivo

fazer os cálculos e ver se
tivemos prejuízo ou lucro”.
Assim como Joaquina,
dezenas de outras mulheres
que participam do programa
estão se tornando
empreendedoras, produzindo,
inovando e criando grupos
para negociar seus produtos.
Em alguns municípios a
parceria de várias entidades
tornou possível a realização de
uma feira semanal ou até
mesmo a cada 15 dias para que

a s m u l h e r e s
comercializem seus produtos.
As interessadas em
participar do programa devem
procurar o Sindicato rural do
seu município e verificar se há
turmas previstas para 2019 e
se há vagas.
Na região de fronteira
com a Bolívia, além de
Cáceres, o evento será
realizado em Araputanga e
Vila Bela da Santíssima
Trindade.

CRIME AMBIENTAL

Casal é preso em flagrante
numa churrascada de tatu
PM-MT c/ Redação

Participantes tornam-se empreendedoras, produzindo, inovando e criando grupos

E

m setembro o Serviço
N a c i o n a l d e
Aprendizagem Rural
de Mato Grosso (Senar-MT),
em parceria com os Sindicatos
Rurais realizam mais de mais
de 40 ações do programa
Mulheres em Campo, em nove
municípios de Mato Grosso.
Criado em 2017, o
Mulheres em Campo tem o
objetivo de desenvolver em
mulheres, competências de

empreendedorismo e gestão,
visando o desenvolvimento
pessoal e da propriedade rural.
É um programa
modular que inclui cinco
encontros. Além do módulo de
custos de produção, o
programa conta ainda com
mais quatro módulos.
Entre eles, o de
desenvolvimento pessoal,
indicadores de viabilidade e
comercialização e o de

desenvolvimento
pessoal.
Em 2018 foram
capacitadas 527 pessoas no
Mulheres em Campo. Ao todo
foram realizadas 37 turmas.
Para Joaquina Aparecida
Gomes, 51, uma das
participantes da turma
realizada em Colíder, o
treinamento ensinou a verificar
os prejuízos e lucros da cantina
onde trabalha. “Com este

D

ois homens e duas
mulheres foram
presos em Rio Branco,
zona de fronteira, na região de
Cáceres, pela Polícia Militar
no último sábado (17) por
crime ambiental.
A prisão aconteceu após
os policiais serem acionados
dando conta que em uma
residência estaria acontecendo
uma festa, sendo que os
vizinhos teriam ouvido
disparos de arma de fogo.
Em atendimento a
solicitação de perturbação ao
sucesso e a possibilidade de ter
ocorridos os disparos de arma
de fogo, os policiais do 2°
Pelotão de Rio Branco se
deslocaram até o endereço.
No local foram
recebidos com bastante
hostilidade pelos suspeitos,
que estariam alcoolizados e se
negaram a obedecer ordens da
Policia Militar. Em virtude das
negativas e tentativas de
agressões, os militares tiveram
que efetuarem o uso de força

moderada, e a utilização
de munições de elastômero e
gás de pimenta.
O fato que chamou a
atenção dos militares foi que os
suspeitos estariam fazendo um
churrasco, e que a carne usada
era de animais silvestre. Na
churrasqueira foi encontrado
tatu abatido e sendo
consumido pelos suspeitos.
Os suspeitos R. A. N.
(28) com passagem por
desobediência, W.P. S. J. (27)
com passagem por vias de fato,
e as duas mulheres, R. S. N.
(34), sem passagens e R. S. S.
N. (30) com passagem por
lesão corporal, foram
encaminhadas a Delegacia de
Polícia Judiciária Civil de Rio
Branco.
Os envolvidos podem
responder pelos crimes de
perturbação do sossego, por
efetuar disparo de arma de
fogo, desobediência,
resistência, crime contra a
Fauna e posse irregular de
arma de Fogo.
Foto: PM/MT

Tatu caçado pelo bando estava sendo assado na churrasqueira
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CÃES E GATOS

Imunização dos animais acontece na zona rural, distritos, e nos bairros mais distante do centro, onde se teve baixa cobertura vacinal no ano anterior

Vigilância realiza campanha
de vacinação contra a raiva
Assessoria c/ Redação
Foto: Ilustrativa

Vacinação chega no fim de setembro no distrito de Vila Aparecida

A

Prefeitura Municipal de
Cáceres, através da
Secretaria Municipal de
Saúde/COVISA, (Coordenadoria
de Vigilância Sanitária) está
realizando Campanha de
Vacinação Antirrábica em cães e
gatos, com idades a partir de 3

meses.
Todos os animais devem
ser vacinados, exceto fêmea em
período de gestação. As vacinas
serão aplicadas nos animais da
zona rural, distritos, e nos bairros
mais distante do centro, onde se
teve baixa cobertura vacinal no

ano anterior e também
para bloqueio de foco, na
ocorrência de casos de raiva
animal.
Os agentes da COVISA,
estão com equipes, se deslocando
até as fazendas, chácaras e sítios
para esse trabalho que visa

livres da raiva canina. Já
foram realizadas vacinações nos
Assentamentos Corixinha, Jatobá
2; Bom sucesso; Sapiguá Rancho
da Saudade; Região Cor Ouro;
Gleba Peraputanga, Laranjeira;
Horizonte do Oeste, Ipê Roxo;
Distrito Industrial; Recanto das
Águas e no dia 29 de setembro,
estará na Vila Aparecida.
A raiva é uma doença
grave causada por um vírus que
acomete o sistema nervoso
central dos mamíferos. É uma
zoonose fatal em quase 100% dos
casos, e a vacina é a única forma
de prevenir a doença, portanto
realizamos esse trabalho de
prevenção pensando também na
população humana, que pode ter
problemas com a doença. Por isso
é fundamental que os donos de
animais colaborem e
compareçam aos pontos de
vacinação e nos ajudem a
cumprirmos a meta, impedindo a
circulação do vírus, eliminando a
raiva humana e controlando a
raiva animal.

Este ano, conforme Nota
Técnica nº 001/2019 cujo
objetivo e orientar os
procedimentos para a a realização
da Campanha de Vacinação
Antirrábica Animal visando
imunizar a população de cães e
gatos estimada, interrompendo o
ciclo de transmissão da raiva
urbana no âmbito do Estado de
Mato Grosso, a execução da
Campanha Estadual de vacinação
sera desenvolvida em duas
etapas, sendo a 1ª Etapa
Agosto/2019 e a 2ª Etapa prevista
para o 1º trimestre de 2020.
A ação faz parte da
campanha nacional de vacinação
antirrábica que tem por meta
aplicar 20.095 mil doses, que
combatem o vírus da raiva animal
em todo o município, sendo
16.746 cães e 3.349 gatos.
Ressalte-se ser terminantemente
proibido entregar vacinas aos
proprietários dos cães e/ou gatos,
delegando aos mesmos a
responsabilidade da vacinação de
seus animais.

NO XILINDRÓ

Homem é preso após furtar
funerária em Quatro Marcos
Assessoria c/ Redação

E

m São José dos Quatro
Marcos, na região
central, policiais
militares prenderam neste
domingo (18), um homem de 57
anos, depois dele furtar uma
funerária.
A guarnição estava em
ronda quando foi acionada via
190, informada que o homem,
identificado pelas iniciais
J.M.R.V. arrombou e furtou
ferramentas do estabelecimento

comercial.
O suspeito foi abordado
quando usava o espaço de uma
casa em construção, próximo da
sua residência. No local, foi
encontrada uma caixa com várias
ferramentas manuais e elétricas.
Na abordagem, o suspeito disse
que havia encontrado o material
na calçada.
J . M . R . V.
foi
encaminhado à delegacia para as
devidas providências.
Foto: PMMT

Suspeito e material apreendido estava em casa abandonada

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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DECISÕES INESPERADAS

Fera ferida nas penalidades máximas amarga mais uma temporada na segundona e o Cavalo corre por fora aguardando tapetão do Sorriso, em bronca do TJD/FMF

Caçula derrubou a Fera na bola
parada e Cavalo freia no tapetão
N
Redação c/ SN

Foto: Maykon Castion

a semifinal envolvendo o
Cacerense e Nova Mutum
por uma das duas vagas na
Primeira Divisão deFutebol
profissional de Mato Grosso em
2020, os dois times jogaram na tarde
de domingo (18) no Estádio
Geraldão em Cáceres, em condições
de igualdade, ou seja precisando
vencer ou vencer e quem perdesse já
estaria fora da elite no próximo ano e
da finalista para se decidir o
campeão da segundona.
Na partida de ida, as equipes
empataram por 0 a 0 e na tarde do
domingão ensolarado, os dois times
decidiam pela segunda vaga na 1ª
divisão de 2020 com disputa de
penalidades máximas caso,
prevalecesse novo empate, que foi o

que acabou acontecendo.
Depois de uma partida
movimentada, disputada de lado a
lado no estádio Geraldão, em
Cáceres, Eltinho deu esperanças à
torcida da Fera ao marcar um belo
gol para o Cacerense, mas o sonho
durou pouco, pois Irapuan marcou o
gol de empate para o Nova Mutum e
aí a coisa ficou por conta dos
batedores de pênalti e dos goleiros.
A equipe da Mutuense abriu
as cobranças das penalidades com Zé
Wilson e Jonathan que marcaram os
gols. Pelo lado do Cacerense, os
batedores Igor Vieira, e Mendes
deram esperança aos torcedores
presentes no Geraldão. (2 a 2). Na
terceira cobrança de penalidade do
Cacerense, o atleta Vinicius acabou

perdendo a cobrança,
defendida pelo goleiro adversário.
Os atletas Cabeça, Gabriel
mantiveram a equipe da Mutuense
viva na partida marcando as suas
cobranças. Em sua cobrança, o atleta
Odair Junior mantive a esperança da
equipe do Cacerense, quando
converteu a penalidade. (4 a 3) mas
faltava a 5ª cobrança pela Nova
Mutum, cobrada pelo atleta Alemão
que converteu, 5 a 3, dispensando-se
a última cobrança da Fera.
Nas cobranças, brilhou a
estrela do goleiro Gabriel, que
conseguiu defender uma das
cobranças e assegurar o resultado
positivo para a equipe de Nova
Mutum, na primeira vez que a equipe
do Nortão disputa uma competição

AMÉRICA X CUIABÁ

Diabo de Belô frita Dourado
na panela do Independência
S.N c/ Redação

O

Cuiabá perdeu a
invencibilidade, pós-Copa
América, ao ser derrotado,
por 2 a 1, pelo América-MG, o
conhecido Diabo de BH. no Estádio
Independência, em Belo Horizonte
(MG) na noite de sábado último em
partida foi válida pela 16ª rodada da
Série B do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Cuiabá
estacionou na nona posição, com 23
pontos somados, esperando se
reabilitar hoje, em casa, diante do

Figueirense.
Com o resultado das gerais,
o endiabrado América, foi a 17
pontos, pulando para a 16ª colocação
e saindo da zona de rebaixamento e o
Cuiabá caiu da 8ª posição para a
nona, oscilando ali no meio da
tabela.A vitória do Ameriquinha
mineiro já era esperada pela sua
torcida, que mesmo com o clube
ameaçado no rodapé do Z-4, vinha
jogando bem, com uma equipe
organizada. Aliás, o vermelhinho de
Foto: Terra

Com derrota, Cuiabá perdeu invencibilidade e duas posições na tabela

Belô, dominou a primeira
etapa e foi amplamente superior do
ataque.
O Coelho abriu o placar aos
22 minutos, após boa trama pela
direita, com Neto Berola e Leandro
Silva. O lateral-direito foi à linha de
fundo e cruzou para Júnior Viçosa,
que apenas teve o trabalho de
empurrar para o gol. Ainda nos 45
minutos iniciais, o América ampliou
com um , no mínimo, curioso.
João Paulo cobrou falta pela
esquerda e, no meio da área, Neto
Berola desviou de costas para o
fundo do gol. Além de marcar o
segundo da equipe mineira, o
atacante também participou do
primeiro tento e foi um dos
principais jogadores da partida.
Na segunda etapa, o Cuiabá
diminuiu, após jogada pela esquerda
de Paulinho, que cruzou na área e
achou Gilmar, que subiu no meio da
defesa para testar firme e marcar. O
atacante havia entrado em campo
três minutos antes. Na parte final da
partida, o Cuiabá pressionou e quase
empatou, mas o América retrancou e
mesmo com um chute do Dourado na
trave, não se assustou e com uma boa
zaga e goleiro Dori experiente,
segurou a vitória.
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Goleiro Mutuense Gabriel, (detalhe) tornou pesadelo, o sonho da torcida Bicho do Mato

profissional e galga vaga na
elite, ao passo que o Cacerense por
mais uma temporada vai ter de
amargar a segundona.
Na segunda partida
decisória para acesso à 1ª divisão da
FMF, o jogo entre Poconé e Grêmio
Sorriso, que seria realizada no
último sábado no estádio Neco
Falcão, foi suspenso pelo Tribunal
de Justiça Desportiva (TJD-MT) na
tarde anterior ao prélio, (16), após a
entidade receber uma notícia de
infração protocolada pela equipe do

Grêmio Sorriso contra a
equipe do Poconé Esporte Clube.
Na denúncia ofertada, o
Sorriso alega uma possível
escalação irregular do atleta Natan
Rafael Perdigão na partida de ida da
semifinal da 2ª divisão, realizada no
dia 10/08/2019 entre as equipes, no
estádio Neco Falcão.
No primeiro jogo da
semifinal, o Poconé venceu o Sorriso
por 4 a 1, com dois gols do volante
Natan, em pleno estádio Egídio
Preima.
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Brinde especial a linda Karla Murielli
Tavares que festeja data nova hoje e recebe o
carinho especial dos familiares, amigos e
colegas da Unemat. Que seus sonhos se
tornem realidade e que esse ano seja repleto
de alegrias, saúde, vitórias. Parabéns!!!

By Rosane Michels

***********************

Muitas felicidades pra você Helena Silva. Que todos os seus
sonhos e metas sejam alcançados, sem esquecer do mais
importante, que você seja muito, mas muito feliz.

******************************

Recebeu os abraços dos familiares e amigos que cantaram o
tradicional Parabéns, a advogada e leitora do JCC, Cibele Simões
a quem endereçamos muitas Felicidades, e que possa ter muitos
anos de vida abençoados e recheados de dias futuros de harmonia,
paz e desejos realizados. Que seu coração, esteja sempre em festa,
porque você é uma pessoa iluminada.

Esotérico

No rol dos aniversariantes o competente
delegado Alex Cuyabano a quem enviamos os
votos de felicidades. Muita luz e sabedoria
nesse novo ano de vida é o que lhes
desejamos.

***********************

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário e Mercúrio em Leão
indicando um dia de
otimismo e boas novidades
em projetos pessoais e
profissionais. Você estará mais aberto,
otimista e sociável, mais afetivo e próximo
de quem ama. O período pode envolver
expansão de projetos.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário e Mercúrio em
Leão indicando um dia de
interiorização e necessidade
de contato mais aprofundado
com seu mundo emocional. O momento é
ótimo para a reflexão e o planejamento dos
novos passos para a concretização de seus
projetos.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário e Mercúrio em
Leão indicando um dia de
movimento intenso, porém
agradável na vida social e
aproximação de amigos. O período pode
ser marcado pela criação de uma nova e
eficiente equipe de trabalho, pela qual
você será responsável.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário e Mercúrio em
Leão indicando um dia que
vai movimentar o trabalho,
o dinheiro e a carreira simultaneamente.
O dia envolve boas notícias, que levarão
ao crescimento e à expansão pessoal e
profissional. Um bom acordo pode ser
feito.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário e Mercúrio em
Leão indicando um dia de
movimento agradável e
otimismo renovado. O amor
flui naturalmente a partir de seu coração e
os romances, assim como as viagens e o
contato com estrangeiros ganham força.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário e Mercúrio em
Leão indicando um dia de
bons acordos e negociações
que envolvem uma grande
soma de dinheiro. Um empréstimo pode
ser aprovado ou um processo de divórcio
dá um passo à frente. Dia ótimo para
meditar e refletir.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário e Mercúrio em Leão
indicando um dia de
m o v i m e n t o n o s
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Com a energia renovada,
você fará novas e interessantes amizades.
Um romance pode começar a ser
desenhado.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário e Mercúrio em Leão
indicando um dia
movimentado e cheio de
otimismo e boas notícias, especialmente
no trabalho. O momento promete bom
relacionamento com colegas e
superiores. Se estiver desempregado,
uma boa novidade muda sua situação.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário e Mercúrio em Leão
indicando um dia de
movimento ao seu coração. Um romance
pode começar a ser desenhado pelo
Universo. O dia é ótimo para estar com os
filhos, mas também para colocar em
prática um projeto criativo.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário e Mercúrio em Leão
indicando um dia de
interiorização e maior contato com seu
mundo emocional, que passa por um
momento de equilíbrio. O dia pode
envolver uma boa notícia relacionada a
um imóvel ou a um familiar.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário e Mercúrio em Leão
indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de pessoas importantes,
especialmente a seus projetos de trabalho.
Um contrato pode ser negociado. Ótimo
dia para uma viagem rápida.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário e Mercúrio em Leão
indicando um dia de
movimento positivo nas finanças. O dia
pode indicar uma boa notícia, que chega
para equilibrar sua renda. O momento é
ótimo para apresentar novos projetos ou
pedir uma promoção.

